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Traktoriperävaunujen käyttö puutavaran kuljetuksissa on viime vuosina 

jatkuvasti lisääntynyt . Ne ovat omiaan parantamaan pyörätrnktoreidenkäyt

tömahdollisuuksia, sillä perävaunukuljetusta voidaan suorittaa käyt~~nöl

lisesti katsoen läpi vuoden ja ennen kaikkea myös yleisillä teillä. 

Traktorirekien käyttöhän on riippuvainen sekä vuodenajasta että tien laa

dusta . - YleiRillä teillä liikennöitäessä joudutaan tekemisiin ajoneuvoja 

ja niiden käyttöä koskevien määräyksien kanssa . Seuraavassa selostetaan 

tärkeimpiä voimassa olevia, traktoriperävaunujen kuormittamista koskevia 

määräyksiä ja niiden soveltamista . 

Traktoriperävaunut voivat olla joko puoliperävaunuja tai varsinaisia pe

rävaunuja . Tavallisin malli on nykyään yksiakselinen puoliperävaunu . Yhden 

perävaunUn kytkemiseen ei tarvitse hankkia mitään lupaa . Poliisiviranomai

set voivat erityisissä tapauksissa antaa luvan myös kahden perävaunun sa

manaikaiseen kytkemiseen . Traktoriperävaunua ei tarvitse rekisteröidä ei

kä sitä maantietarkastuksia lukuun ottamatta yleensä vaadita katsastetta

vaksi . 

Tärkein ko . perävaunuja kuormitettaessa huomioon otettavista määräyksis

tä on niiden kokonaispainoa (oma paino + kuorman paino) koskeva määräys . 

Sen mukaan perävaunun kokonaispaino saa ajoneuvojen suurimpia sallittuja 

akseli- ja kokonaispainoja koskevien määräyksien puitteissa olla enintään 

kaksi ja eräin edellytyksin kolme kertaa niin suuri kuin traktorin oma pai

no . Jo tta kokonaispaino sa~si olla kolme kertaa niin suuri, vaaditaan jo

kin seuraavista, liikenneturvallisuutta parantavista vaihtoehtoisista edel

lytyksistä : 

perävaunussa on oltava vetävä akseli, 

perävaunussa on oltava traktorin kuljettajan hoidettavat jarrut 

(jarrut, joita hoitamaan tarvitaan apumies, eivät riitä) tai 

vähintään 15 % perävaunun kokonaispainosta on kohdistuttava trak

torin vetokoukkuun j a sitä kautta vetävään akseliin . 
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Ellei perävaunu täytä mitään näistä edellytyksistä, kokonaispaino ei saa 

siis ylittää kaksinkertaista traktorin painoa , Traktorin painossa saadaan 

ko , määräystä sovellettaessa ottaa huomioon siihen sen valmistajan suosituk

sen mukaan asetetut lisäpainot, kuitenkin korkeintaan kolmannes traktorin 

rekisteröidystä tyyppipainosta . Traktoriin esim . puutavaran kuljetusta sil

mällä pitäen asetetut lisävarusteet , kuten puominosturi, puolitelat ja vint

turi , rinnastetaan tällöin lisäpainoihin , - Mainittakoon , että edellä se

lostettua t raktoriperävaunun kokonaispainoa koskevaa määräystä ei sovelle

ta perärekeen , jota saadaan kuormittaa olosuhteiden ja liikenneturvallisuu

den sallimaan määrään . 

Traktorin oman painon lisäksihän perävaunun kokonaispainosaa on otetta-

va huomioon myös ajoneuvojen suurinta akseli- ja kokonaispainoa koskevat 

mäciräykset , Akselipainomääräyksistä johtuu, että yhdelle akselille tuleva 

kuorma ei ilman viranomaisten antamaa erikoislupaa saa ylittää 6 . 4 tn . Kak

siakseliselle telille tai kahdelle sellaiselle akselille , joiden väli on 

enintään 2 . 0 m, sallittu suurin kuorma on 10 . 0 tn . Jos joudutaan liikennöi

mään silloilla , perävaunun samoin kuin reenkin kokonaispainon on noudatet

tava siltojen liikennemerkeillä ilmoitettua kantavuutta . Traktorin ja perä

vaunun yhteenlaskettu kokonaispaino ei saa ylittää losseille vahvistettuja 

kantavuuksia . Jos traktori tai perävaunu on varustettu telaketjuin, yhdis

telmän suurin sallittu kokonaispaino on 14 . 0 tn. Suuria traktoreita käytet

täessä voidaan joutua tekemisiin myös ajoneuvoyhdistelmän kokonaispainoa 

rajoittavan ns . siltasäännön kanssa, jonka mukann yhdistelmän kokonaispaino 

riippuu sen äärimmäistan · akseleiden välimatkastn . Tätä määräystä ei ole 

aiheellista selostaa tässä tarkemmin , koska sen rajoittava vaikutus ei yleen

sä kohdistu tavalliseen traktori- ja perävaunukalustoon . 

Taulukko 1 havainnollistaa, minkälaisiin perävaunun kokonaispainoihin 

edellä selostettujen määräyksien puitteissa voidaan päästä erikokoisia trak

toreita ja erilaisia perävaunuja käytettäessä. Laskelmien kohteeksi on va

littu 1 . 5, 2 . 3 ja 3 . 0 tn painoiset traktorit . Näistä kaksi ensimmäistä vas

tv.avat kooltaan tavallisimpia traktoreitamme . Edellä esitetyn mukaan ko . pai-

r oij:.ir- readaan perävaunulle :=alli ttavaa koknnaispnin_oa la.~kettae s.~a Us ä tä lisä-

poinojen osalta eU.ntään0.5, 0 . 77 ja 1 . 0 tn . Perävnunuist3. on laskelmien koh

teeksi v~littu yksiakselinen perävaunu jn kaksinkselisella telillä varus

tettu perävaunu. Viimeksi mainitusta käytetään seuraavussa tavallisesti ni

mitystä teliperävaunu . Taulukon 1 luvuissa ei ole otettu huomioon siltojen 
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Taulukko - Table 1 

Esimerkkejä traktoriperävaunuille eri olosuhteissa sallittavasta kokonaispainosta. 

Examples of total weights permissible for tractor trailers in different conditi ons . 

Yksiakselinen perävaunu Kaksiakselisalla telillä 
varustettu perävau~u 

1-axle trailer Tandem-axle trailer 

Perävaunun kokonaispainosta traktorin vetokoukkuun, % 
Kalusto - Equipment 

Percentage of the total weight of trailer loading 
the coupling hook of tractor 

0 10 
1 

20 40 0 10 20 4C 

Sallittu kokonaispaino , tn - Permissible total weight , to!'s 
1 1 

1 Perävaunun kokonais- 1. 5 tn traktori 3. 0 1 3 . 0 
1 

3 . 0 3 . 0 3 . 0 3.0 3 . 0 3 . 0 
paino = 2 x traktorin tons trae tor 

\ 

paino ilman lisäpronoja tn traktori 
! 

1 

2. 3 4 . 6 4 . 6 4 . 6 4 . 6 
1 

4 . 6 4 . 6 4 . 6 4 . 6 
Total weight of trailer tons tractor 

= 2 x tractor weight tn traktori 1 
1 wi thout extra weights 3 . 0 6 . 0 1 6 . 0 6 . 0 6. 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 .~ 1 tons traotor 1 

1 

1. 5 tn traktori 6. 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 Perävaunun kokonais- tons tractor 
paino = 3 x traktorin 
paino lisäpainoinsen 2. 3 

tn traktori 
6. 4 7 . 1 8.0 9 . 2 9 . 2 9 . 2 9 . 2 9 . 2 

Total weight of trailer 
t ons tractor 

= 3 x tra ctor weight tn traktori 
with extra weights 3 . 0 6. 4 7 . 1 

1 

8 .0 10 . 7 10.0 11 . 1 12 . 0 12.0 tons tractor 
~ .. -- - __ _l - ----

1 

.p,. 
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ja lossien kantavuuden rajoittavaa vaikutusta perävaunujen kokonaispainoi

hin . Muut edellä mainitut, traktori- ja perävaunuyhdistelmän kokonaispainoa 

koskevat määräykset eivät yleensä rajoita esimerkkitraktoreiden yhteydessä 

käytettävien perävaunujen kuormittamista . Niiden vaikutus alkaa tuntua vus

ta suurempaa kalustoa käytettäessä . 

Havaitaan , että silloin, kun perävaunun kokonaispaino saa olla enintään 

kaksinkertainen traktorin painoon verrattuna, yksiakseliselle perävaunulle 

ja teliperävaunulle sallittu kokonaispaino muodostuu ko . suuruusluokkaa 

olevien traktoreiden yhteydessä yhtä suureksi . Se on lisäksi riippumaton sii

tä, kuinka suuri osa kuormatun perävaunun painosta kohdistuu traktorin veto

koukkuun . Tämä johtuu siitä, että perävaunulle sallittava kokonaispaino mää

räytyy tässä tapauksessa yksinomaan traktorin painon mukaan . Koska näitä 

painoja laskettaessa ei ole otettu huomioon traktorin lisäpainoja, ne ovat 

ko . traktoreiden yhteydessä käytettäville perävaunuille sallittavien koko

naispainojen minimiarvoja . Silloinkin , kun perävaunun kokonaispaino saa olla 

kolminkertainen traktorin painoon verrattuna, pienimmän esimerkkitraktorin 

sekä yksiakselisen että taliperävaunun ja 2. 3 tn traktorin taliperävaunun ko

konaispaino riippuu yksinomaan traktorin painosta . ~en sijaan muiden ko . pe

rävuunujen kokonaispaino on määräytynyt suurimpien sallittujen akselipaino

jen ja traktorin koon mukaan . Perävaunun, jossa kuorma on kokonaan sen akse

lin tai akseleiden varassa (varsinainen perävaunu), kokonaispaino on riippu

nut sallituista akselikuormituksista. Perävaunujen kohdalla, joissa osa ko

konaispainosta kohdistuu traktoriin (puoliperävaunut), tämän rajoituksen mer

kitys vähenee traktorin vetokoukkuun tulevan kokonaispainon osuuden kasvaes

sa . Suurimmat sallitu~ kokon3ispainot ovatkin määräytyneet yksinomaan trak

torin painojen perusteella . Kuta suurempi osa perävaunun kokonaispainosta 

kohdistuu traktoriin, sitä suurempi kokonaispaino saa olla . 2. 3 ja 3. 0 tn 

traktoreiden yhteydessä taliperävaunun kokonaispaino muodostuu suuremmaksi 

kuin yksiakselisen perävaunun . Koska niiden por1vaunujcn kokonaispainoissa, 

jotka ovat kolminkertaisia traktorin painoon verrattuina , kaikki traktorin 

lisäpainot on otettu huomioon täyteen määräänsä, nämä luvut ovat ko. trak

toriperävaunuille ilman erikoislupaa sallittavien kokonaispainojen maksimi

arvoja . 

Taulukossa 2 nähdään edellisen taulukon kokonaispainoja vastaavat kuormien 

koot . Niitä laskettaessa on lähdetty seuraavis~' perävaunujen painoista, jois

sa ovat mukana renkaat (4 kpl), lava , kippi ja jarrut , mutta ei vetävää akse

lia. 
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Taulukko - Table 2 

Esimerkkejä traktoriperävaunuille eri olosuhteissa sallittavan kuorman vaihteluista . 

Examples of the permissible loads for tractor trailers in different conditions. 

Yksiakselinen perävaunu Kaksiakselisella telill~ 
varustettu perävaunu 

Kalust o - Equipment 1-axle trailer Tandem-axle trailer 

Kuorma , tn - Load, tons 

Periivaunun kokonais- 1 5 tn traktori + kevyt peräv. 2. 5 1.8 
paino = 2 x traktorin 

• tons tractor + light trrouen 

paino ilman llläpainoja 
2•3 tn traktori + ke~t peräv. 

Total weight of trailer 
4.1 3. 4 tons tractor + llght trailer 

0\ 

= 2 x tractor weight 
without extra weig:gts 3 0 tn traktori + raskas peräv . 

5 . 0 • tons tractor + heavy trailer 4. 2 

Perävaunun kokonais-
paino = 3 x traktorin 

1•5 tn traktori + raskas peräv. 
tons tractor + heavy trailer 

5.0 4. 2 

paino lisäpainoineen 2 3 tn traktori + raskas peräv. 

1 Total weight of trailer • tons tractor + heavy trailer 5. 4 ... 8. 2 7.4 

= 3 x tractor weight 
3 0 tn traktori + raskas peräv. with extra weights 5. 4 ... 9.7 8 ~~2" •• 10 . 2 • tons tractor + heavy trailer 

~-------- - - - - -····· - -

(Perävaunun kokonaispainosta kohdistuu traktorin vetokoukkuun 0 ••• 40 %) 
( o ... 40 per cents of the total weigbt of tractor lios on the coupling hook of tractor) 
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Perävaunun laatu 

Yksiakselinen kevyt perävaunu 
II raskas II 

Kaksiakselisalla telillä varustettu kevyt perävaunu 
II II " raskas II 

Paino , tn 

0 . 5 

1.0 

1.2 

1.8 

Todettakoon, että perävaunujen paino saattaa vaihdella verraten paljon 

niiden rakenteesta, varusteista ja valmistaj~sto. riippuen. Asetelman luvut 

on määritetty tehdasvalmisteisista perävaunuisto. . Niissä tapauksissa , jois-

sa. taulukossa esitetään kuorman koon vaihteluro.jat, pienin luku tarkoittaa 

kuormaa silloin , kun se on k okonaan perävaunun akselin tai akselaidan varas

sa ja suurin kuormaa silloin , kun 40% siitä kohdistuu traktorin vetokoukkuun . 

Ainoastaan 2 . 3 ja 3 . 0 tn traktoreiden sellaisten perävaunujen kohdalla, joi

den kokonaispaino on kolminkertainen traktorin painoon verrattuna, kaksiakse

lisella telillä varustetun perävaunun kuorma on suurempi kuin yksiakselisen 

perävaunun . Muissa esirnerkkitapauksissa , joissa ko . perävaunutyypeille snl

littu kokonaispaino oli s~a, taliperävaunun kuorma on jäänyt suuremman oman 

painon vuoksi pienemmäksi kuin yksiakselisen perävaunun . Jos perävaunuissa 

olisi vetävä akseli , kuorma olisin . 0 . 1 •.• 0 . 3 tn pienempi kuin taulukossa . 

Vertailun vuoksi mainittakoon , että Metsätehon v . 1957 keräämässä tilastossa 

puutavara- autojen sallituksi kuormaksi saatiin keskimäärin 4.7 tn ja auton 

sekä perävaunun kuormaksi yhteensä 9. 3 tn (Hctsätehon tiedoi tus 133) . 

Moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöönpanepää töksen mukaan kuorman suuruus 

sandaan puutavaraa kulJetettaessa laskea sen tilavuuden perusteella . Sallitut 

kuutiometri-, kuutiojalka- ja standarttimäärät, jotka on annettu ajoneuvolle 

s~llitun kantavuuden, ts . kuorman 100 kg kohti, ovnt erilaiset sulan maan ja 

jdätyneen maan aikana . SeuraaV?.ssa a setelmassa nähdään 2 . 3 tn traktorin yk

siakselisen perävaunun , jolle sallittu kokonaispaino on kolminkertainen trak

torin painoon verrattuna , tilavuusyksikköinä laskettu kuorma eräitä tavara

lajeja kuljetettaessa . Tavnralajeittain esitettävä pienin kuorma tarkoittaa 

kuormaa silloin , kun perävaunun kokonaispaino ei rasita traktoria, ja suurin 

silloin , kun 40 % kokonaispainosta kohdistuu trnktoriin . 



., 
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Tavaralaji 

2 m paperi- ja kaivospuu 

sekä koi vuhalko 

- 8 -

/ 

· tuore 
/ 

l kuiva 
' Kuorellinen havutukki (latvaläpim . muk . ) 

Rasiinkaadettu lehti tukki(keBd.lä.p.im.nu.) 

Sula maa Jäätynyt maa 

Kuorma 

12 . 4 ••• 18 . 9 p-m 3 14. 6 ••• 22 . 1 p- m 

15 . 7 ••• 23 . 8_ II 18 . 4 ••• 27 . 9 II 

194J •• 295 
.3 
J 232 •.• 353 

.3 
J 

275 ••• 4"18 II 335 ••• 508 II 

3 

Kuten edellä on käynyt ilmi , eräänä vaihtoehtoisena edellytyksenä sille, 

että perävaunun kokonaispaino saa olla traktorin painoon verrattuna kolmin

kertainen on , että vähintään 15 % perävaunun kokonr.ispainosta kohdistuu trak-

J torin vetokoukkuun . Toisaalta on säädetty , että enintään 40% yksiakselisen 

perävaunun kokonaispainosta saa kohdistua traktoriin . Kuormalavaa ja kuorman 

sijoi te ttaessa on lisäksi otettava huomioon traktorin takarenkaille niiden 

valmistajan suosittelemat enimmäiskuormat . Esimerkiksi suurimmat taulukoss~ 1 

esitetyt kokonaispainot , joista osa kohdistuu traktorin vetokoukkuun, edellyt

tävät tämän vuoksi useimmassa tapauksessa parirenkaiden käyttämistä trakto

rissa tai vetokoukun sijoittamista niin , että osa kuormituksesta kohdistuu 

myös traktorin etupyöriin . Puoliperävaunun kokonaispainon jakautuminen voi

daan likimääräisesti laskea seuraavan kaavan avulla. (Tällöin on oletettu, 

että perävaunun oman painon ja kuorman painon jakautuminen ovat keskenään 

likimain samanlaiset . ) 

p 100 X S jossa 
va 

p traktorin vetokoukkuun perävaunun kokon~ispainosta tuleva osa,%, 

s kuorman painopisteen (ke3kipisteen) ja perävaunun akselin väli,m, ja 

V3 = vetokoukun ja perävaunun akselin väli,m . 

Perävaunun rakennetta koskevien määräyksien mukaan se on varustettava riit

tävän isoilla renkailla niin, ettei sitä kuormitcttaessa ylitetä renkaiden 

valmistajan niille suosittelemia enimmäiskuormia . Traktorin autoa pienemmän 

ajonopeuden vuoksi traktoriperävaunun renkaiU1 saadaan kuormittaa 60% enem

män kuin vastaavaa rengaskokoa autossa. Seuraavassa esitetään esimerkkejä eri

kokoisilla saman valmistajan renkaille tämän mukaan sallittavasta kuormasta. 
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Todettakoon , että eri valmistajien renkailleen sallimissa kuormissa esiintyy 

pieniä vaihteluita . 

Rengaskoko/vahvikekudoksia Kahdelle Neljälle 
traktoriperävaunurenkaalla 

sallittu kuorma, n . tn 

6. 00 X 16/6 1.6 3.3 

6. 00 X 20/8 2. 6 5. 3 

1 . 00 X 16/6 2. 2 4. 5 

7.00 X 20/8 3. 3 6. 6 

8. 25 X 16/8 3 . 7 7. 4 

8. 25 X 20/10 4. 8 9. 6 

9. 00 X 20/10 5. 7 11.4 

9. 00 X 20/12 6. 2 12 . 4 

Varsinkin uusia renkaita käytettäessä on niiden kestävyyden kannalta tärke

ätä ehdottomasti noudattaa valmistajan suosituksia renkaan ilmanp~ineeseen 

nähden . 

Traktoriperävaunua kuormitettaessa on edellä käsiteltyjen määräyksien li

säksi muutoin noudatettava samoja määräyksiä kuin autojakin kuormitettaessa . 

Siten kuorma on tehtävä ja sijoitettava niin, ettei siitä aiheudu vaaraa tai 

haittaa . Se ei ilman virano~aisten lupaa saa oll~ perävaunua leveämpi . Perä

vounun suurin sallittu leveys on 2. 4 m ja se saa olla traktoria leveämpi. Puu

tavaraa , jonka pituus on 4 tai 8 jalka~ saadoan traktorin kotipaikan poliisi

viranomaisen luvalla kuljettaa poikittain kuormattuna enintään 2. 5 m levyi

sin kuormin . Traktorin eteen on tällöin asetettava 2.5 m leveydelle kaksi 

30 x 30 cm suuruista keltnista lippua ja pimeän aikana kaksi sinistä 5 ••• 10 

watin merkkivaloa . Ko . kuorma on tehtävä . ja sidottava hyvin ja sitä kuljetet

taessa on noudatettava suurta varovuutta . Traktorin ja yhden perävaunun 

yhteenlaskettu pituus kuorma mukaa::. luettunn ei saa ylittää 14 .0 m. Tätä ra:

joitusta ei sovelleta silloin, kun kuljetetaan pylväitä tai tukkeja . Trakto

rin ja kahden perävaunun enimmäispituus kuormineen on 18 .0 m. Jos kuorma ulot

tuu takana perävaunun ulkopuolelle, ulkonevan osan päähän om l3itettava punai

nen tai punakeltainen, 30 x 30 cm suuruinen voatc ja pimeän aikana samanväri

nen valo tai heijastin . Edelleen on perävaunuja kuormitettaessa noudatetta~ 

korkeusrajoitusta , 3 .8 m, ja silloilla sekä alikäytävillä liikennemerkeillä 
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annettuja kork~usrajoituksia . 

Jos perävaunussa kuljetetaan kuormia , joilla ylitetään sille sallittua 

akseli- ja kokonaispainoa tai muita ajoneuvon mittoja koskevia rajoituksia , 

on hankittava viranomaisten lupa . Pitkäaikaiset ja laajoilla alueilla voi

massa olevat luvat on hankittava Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe

riöltä. Kaupunkialueelle ko . luvan saa maistraatilta ja kauppalan alueelle 

järjestysoikeudelta . TVH:n piiri- insinööri voi antaa tietyn kuljetustehtävän 

suorittamista varten maaseudulle määräajaksi tällaisen luvun . Poliisivirano

mainen voi myöntää oman piirinsä alueelle tilapäistä matkaa varten luvan sel

laisen perävaunun tai kuorman kuljettamiseen , joka ei vastaa mainittuja mää

räyksiä , 

Edellä käsitellyt , traktoriperävaunun kuormittamista koskevat määräykset 

ovat moottoriajoneuvoasetuksessa (Suomen Asetuskokoelma n;o 330/1957), §§ 36, 

38, 56 ja 59 , sen täytäntöönpanepäätöksessä (Suomen Asetuskokoelma n:o 392/ 

1957),§§ 31, 32 ja 45,sekä tieliikenneasetuksessa (Suomen Asetuskokoelma n:o 

331/1957), §§ 11 ja 21. 

X X X 

Voidaan todeta , että traktorikuljetusten taloudellisuuden kannalta olisi 

pyrittävä käyttämään sellaisia perävaunuja, joiden kokonaispaino saa mootto-

r iajoneuvoasetuksen mukaan olla kolminkertainen traktorin painoon verrattuna, 

sillä näillä perävaunuilla on mahdollisuus kuljettaa suurempia kuo~mia kuin 

vastaavankokoisilla perävaunuilla, joiden kokonaispaino san olla vain kaksin

kertainen traktorin painoon verrattuna . Ehtona ensiksi mainittujen perävaunu

jen k;;tyttämiseen on, että perävaunussa on vetävä akseli tai traktorin kulj'3t

tajan hoidettavat jarrut tai että vähintään 15 %perävaunun kokonaispainosta 

kohdistuu traktorin vetokoukkuun. Isojen traktoreiden yhteydessä tällaisilla 

perävaunuilla voidaan kuljettaa suurempia kuormia kuin perävaunuttomilla au

toilla. Sen sijaan tavallisille perävaunullisille puutavarn-autoille sallit

tavat kuormat ovat yleensä suurempia kuin traktoriperävaunuille sallittavat . 

Kaksiakselisalla telillä varustetuista perävaunuista näyttää olevan hyötyä 

kuorman koon kannalta vain isojen traktoreiden yhteydessä, sillä pienien ja 

keskikokoisten, alle 2.0 tn, traktoreiden yhteydessä niille sallittava kuor

ma muodostuu useimmiten niiden suuremman oP .n :r-ainon vuoksi pienemmä.l<:si tai 

ainoastaan hieman suuremmaksi kuin yksiakselisille sallittnva . 
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The Load of Tractor Trailers 

by 

Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

The report indicates the regulations, taken effect in 1957, which are to 

be take~ into account in loading tractor trailers for transporting timber 

on comrnon highway routes . Tables 1 and 2 give examples of the permissibJe 

total weights and loads of trailers within the limits of the regulations. 




